Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 22 januari 2019 om 08.30 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Aan het college wordt gevraagd om het verslag van de zitting van 15 januari 2019 goed te keuren.
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 15 januari 2019
wordt goedgekeurd.

2.

BEHANDELING VAN HET INGEDIENDE BEZWAAR TEGEN DE BELASTING OP SLUIKSTORTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2018 (KOHIERARTIKEL 00002)
Het college dient een beslissing te nemen betreffende een ingediend bezwaar tegen de belasting op
sluikstorten.
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
, wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend van het aanslagbiljet voor een bedrag van 235 euro, zijnde de
verschuldigde belasting op sluikstort en de opruimkost van de sluikstort.
Artikel 3
Er zal een nieuw aanslagbiljet opgemaakt worden voor de belasting van de sluikstort voor een bedrag
van 200 euro op naam van
, de effectieve overtreder.
Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan de bezwaarindiener en de
financieel directeur.
Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.

3.

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van de aanrekeningslijst voor de uitgaven die onder het
budgethouderschap van het college van burgemeester en schepenen vallen.
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:



4.

Lijst 2018/170 voor een bedrag van 185.059,59 euro
Lijst 2018/172 voor een bedrag van 110.558,59 euro

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van een aanrekeningslijst voor uitgaven die onder het
budgethouderschap van het college van burgemeester en schepenen valt.
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:


5.

Lijst 2019/8 voor een bedrag van 110.939,15 euro

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen 201/5 voor een bedrag van 12.095,77 euro

6.

VRAAG TOT HERGEBRUIK VAN DE KERK VAN SCHORISSE
Aan het college wordt de toestemming gevraagd voor de organisatie van een lokale markt in de kerk van
Schorisse. De lokale markt zou verschillende keren per jaar georganiseerd worden.
BESLUIT
Enig artikel
Keurt deze aanvraag goed met dien verstande dat mogelijks moet uitgeweken worden naar een andere
locatie in geval van herbestemming van de kerk.

7.

KENNISNAME PENSIOENAANVRAAG
Het college dient kennis te nemen van de pensioenaanvraag van een medewerker van de technische
uitvoeringsdienst met ingang van 1 december 2019.

8.

KENNISNAME BESLISSING PENIOENCOMMISSIE
Het college dient kennis te nemen van de beslissing van de pensioencommissie betreffende het
pensioen om medische reden van een administratief medewerker.

9.

AANSTELLING VAN EEN BIBLIOTHEEKASSISTENT
Een medewerker van de bibliotheek diende een aanvraag tot onbetaald verlof in tot eind 2019.
Zodoende wordt voorgesteld een andere medewerker een contractuitbreiding aan te bieden om
betrokkene te vervangen.

BESLUIT
Artikel 1
wordt aangesteld als
bibliotheekassistent met een vervangingscontract van bepaalde duur van 1 februari tot met 30 april
2019. De uren worden vastgesteld op 11,5 uren per week.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.
10.

VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN NUKERKE
Op 11 januari 2019 werd een aanvraag ingediend tot het bekomen een grafconcessie voor twee
personen op het kerkhof van Nukerke.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Nukerke wordt een grafconcessie met een oppervlakte van 2,5m² voor
een termijn van dertig opeenvolgende jaren toegestaan aan
, voornoemd, teneinde te
dienen als begraafplaats voor
.
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 750 euro te worden betaald als vergoeding voor deze
grafconcessie.
Artikel 3
Deze grafconcessie kan verlengd worden voor een nieuwe termijn van 30 jaar, door iedere
belanghebbende binnen de twee jaar na het verstrijken van het dertigste jaar van de concessie.
Hiervoor richt de belanghebbende een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 4
De verkrijger dient zich te gedragen naar al de schikkingen van het politiereglement op de
begraafplaatsen en naar de wetten, verordeningen en alle tegenwoordige en toekomstige
politiemaatregelen, die er verband mee houden.
Artikel 5
Het reglement van huishoudelijke dienst betreffende de begraafplaatsen is integraal van toepassing en
wordt als bijlage aan deze beslissing gevoegd.
Artikel 6
Afschrift van tegenwoordig besluit zal aan de verkrijger worden afgeleverd samen met afschrift van
beide reglementen waarvan sprake onder artikel 4 en 5.

11.

GOEDKEURING VAN DE HERNIEUWING VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN
ETIKHOVE
Op 5 december 2018 werd een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van een eeuwigdurende
grafconcessie. Deze concessie wordt kosteloos voor dertig jaar verlengd.

BESLUIT
Artikel 1
Onder de voorwaarden vastgesteld bij de wet van 20 juli 1971 en het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging, wordt er met ingang van 22 januari 2019 een hernieuwing van de
grafconcessie voor 30 jaar verleend aan
voor de begraafplaats van
Artikel 2
Het eventueel aanwezig grafmonument met in zeer goede staat teruggebracht en/of onderhouden
blijven. Indien dit niet gebeurt voorziet de wetgeving toch vervallenverklaring van de concessie
12.

VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN NUKERKE
Op 8 januari 2019 werd een aanvraag ingediend tot het bekomen van een columbariumconcessie op het
kerkhof van Nukerke voor 1 persoon
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Nukerke wordt een columbariumconcessie voor een termijn van dertig
naeenvolgende jaren toegestaan aan
, voornoemd, teneinde te dienen als begraafplaats
voor
.
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 375 euro te worden betaald als vergoeding voor deze
columbariumconcessie.
Artikel 3
Deze columbariumconcessie kan verlengd worden voor een nieuwe termijn van 30 jaar, door iedere
belanghebbende binnen de twee jaar na het verstrijken van het dertigste jaar van het dertigste jaar van
de concessie. Hiervoor richt de belanghebbende een schriftelijke aanvraag aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 4
De verkrijger dient zich te gedragen naar al de schikkingen van het politiereglement op de
begraafplaatsen en naar de wetten, verordeningen en alle tegenwoordige en toekomstige
politiemaatregelen, die er verband mee houden.
Artikel 5
Het reglement van huishoudelijke dient betreffende de begraafplaatsen is integraal van toepassing en
wort als bijlage aan deze beslissing gevoegd.
Artikel 6
Een afschrift van tegenwoordig besluit zal aan de verkrijger worden afgeleverd samen met een afschrift
van beide regelementen waarvan sprake onder artikel 4 en 5.

13.

DEFINITIEF VERVAL VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN LOUISE-MARIE
Er werd geen vernieuwing aangevraagd voor een eeuwigdurende grafconcessie op het kerkhof van
Louise-Marie. Voor deze concessie wordt een definitief verval goedgekeurd.
BESLUIT
Artikel 1
Aan de familie van
grafconcessie definitief vervallen is.

wordt meegedeeld dat de

Artikel 2
Het wegnemen van de graftekens en/of bovengrondse delen van de grafconstructie kan als volgt
worden geregeld: ofwel door de familieleden binnen 1 jaar; ofwel door het gemeentepersoneel.
14.

MOGELIJKHEID TOT HERNIEUWING VAN EEN VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP DE
BEGRAAFPLAATS VAN LOUISE-MARIE
Een eeuwigdurende concessie op het kerkhof van Louise Marie gaat vervallen. De nabestaanden krijgen
de mogelijk om deze concessie kosteloos te verlengen voor 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
De familie

wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van
vervalt op 26 oktober 2019 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag voor
26 oktober 2019 aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gericht. Deze verlenging
is kosteloos.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats worden gepubliceerd.
15.

MOGELIJKHEID TOT VERNIEUWING VAN EEN VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP DE
BEGRAAFPLAATS VAN LOUISE MARIE
Een eeuwigdurende concessie op het kerkhof van Louise Marie gaat vervallen. De nabestaanden krijgen
de mogelijk om deze concessie kosteloos te verlengen voor 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
De familie
wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van
vervalt op 26 oktober 2019 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag voor
26 oktober 2019 aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gericht.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats worden gepubliceerd.

16.

MOGELIJKHEID TOT HERNIEUWING VAN EEN VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP DE
BEGRAAFPLAATS VAN LOUISE MARIE
Een eeuwigdurende concessie op het kerkhof van Louise Marie gaat vervallen. De nabestaanden krijgen
de mogelijk om deze concessie kosteloos te verlengen voor 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
De familie

wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van
vervalt op 26 oktober 2019 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag voor
26 oktober 2019 aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gericht. De verlenging
voor deze concessie is kosteloos.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats worden gepubliceerd.
17.

GOEDKEURING BESTELLEN VERKIEZINGSPAKKET BIJ CEVI NV EN VASTLEGGEN KOSTPRIJS DIGITALE
KIESLIJSTEN
Vastleggen van de kostprijs voor de digitale kieslijsten die de politieke partijen en de kandidaten kunnen
aanvragen naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019

BESLUIT
Enig artikel
De digitale kiezerslijsten worden gratis aangeboden aan de partijen en personen die zich kandidaat
stellen voor de verkiezingen van 26 mei 2019.
18.

SAMENWERKING TUSSEN AMBACHT IN DE KIJKER EN DE GEMEENTEN
In 2019 legt de wedstrijd Ambacht in de kijker de focus op "ambachtelijke projecten in jouw gemeente".
Het doel van de wedstrijd is om kwaliteitsvolle ambachtslieden te laten schitteren en om zo de
ambachten te promoten bij het grote publiek en ook jongeren warm te maken voor deze sector.
BESLUIT
Enig artikel
Deel te nemen aan de 14de editie van “Ambacht in de kijker” en de dienst Leven en Welzijn te gelasten
met de opvolging.

19.

AANVRAGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIES VOOR BUITENGEWONE PROJECTEN 2019
De dienst Vrije Tijd ontving 7 aanvragen voor het bekomen van een subsidie voor buitengewone
projecten.
BESLUIT
Artikel 1
Geen subsidie toe te wijzen aan de ingediende aanvragen omdat deze onvoldoende de criteria van het
gemeentelijk reglement benaderen.
Artikel 2
Deze beslissing mee te delen aan de indieners van de aanvragen en aan de voorzitter van de
cultuurraad.

20.

GOEDKEURING LEEFWEEK CHIRO SCHORISSE
Chiro Schorisse dient een aanvraag in om te overnachten op de bovenverdieping van de Hofveldstraat
42 tijdens de door hun georganiseerde leefweek van zondag 3 februari tot en met vrijdag
8 februari 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Toestemming te verlenen voor het overnachten in het bovenlokaal van het oud-gemeentehuis van
Schorisse, gelegen Hofveldstraat 42, voor de periode van zondag 3 februari tot en met
vrijdag 8 februari 2019 onder de volgende voorwaarden:
 Een waarborg van 100,00 euro
 Deftig onderhoud van deze ruimte koppelen aan de toelating voor een overnachting de komende
jaren.

21.

AANLEG VAN EEN VOETPAD LANGS DE NEDERHOLBEEKSTRAAT: GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT
NR. 1
Aanleg van een voetpad langs de Nederholbeekstraat: goedkeuring vorderingstaat nr. 1
BESLUIT

Enig artikel
De voormelde schuldvorderingsstaat nr. 1 voor een bedrag van 21.891,65 euro incl. btw goed te keuren.
22.

FIETSPADENPROJECT N457: GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR. 9
Voor het fietspadenproject N457 stuurde studiebureau de geverifieerde vorderingsstaat nummer 9 door
ter goedkeuring.
BESLIST
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 9 van BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627
Schelle voor de opdracht “Fietspadenproject N457” voor een bedrag van € 190.184,61 excl. btw of
€ 230.123,38 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 1.077.626,63 excl. btw of
€ 1.303.928,24 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in ACT-12.1.1/020000/2240007/BESTUUR/CBS/IE-10.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

23.

AANLEG VAN HET HOLLEBEEKPAD: GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR4 (EINDSTAAT) DEEL 1
Voor de aanleg van het Hollebeekpad stuurde het studiebureau de geverifieerde vorderingsstaat met
nummer 4 (eindstaat) ter goedkeuring door.
BESLUIT
Enig artikel
De vorderingsstaat nr. 4bis van studiebureau Arcadis voor het bedrag van 12.126,32 euro incl. btw,
wordt goedgekeurd.

24.

AANVRAAG TOT ASFALTEREN VAN EEN KANTSTROOK IN DE KERKEMSTRAAT
Aanvraag tot asfalteren van kantstrook in de Kerkemstraat. De strook is nu aangevuld met gravier,
omwille van het veelvuldige gebruik van de weg door kruisend verkeer en bij hevige regenval blijft er
vuilvracht achter afkomstig van het hoger gelegen plein.
BESLUIT
Enig artikel
De aanvraag om de strook tussen de greppel en het privaat domein ter hoogte van Kerkemstraat nr. 8a
en 8 te asfalteren wordt goedgekeurd. Hiervoor zal een offerte opgevraagd worden bij de firma
Verschatse die momenteel asfaltwerken in opdracht van de gemeente uitvoert.

25.

AANVRAAG VOOR HET ASFALTEREN VAN EEN KANTSTROOK IN DE KOKERELLESTRAAT
Aanvraag voor het asfalteren van een kantstrook in de Kokerellestraat
BESLUIT
Artikel 1
De verantwoordelijke patrimonium een plaatsbezoek te laten uitvoeren en foto’s van de toestand ter
plaatse te nemen zodat de gemelde situatie degelijk kan ingeschat worden.

Artikel 2
Dit punt te hernemen zodra artikel 1 is uitgevoerd.
26.

KENNISNAME WERKEN PROXIMUS
Nutsmaatschappij Proximus deelt mee dat volgende werken voor uitvoering werden ingepland:
kabellegging openbaar domein: Bogaartsveld/Hasselstraat/Rattepoelstraat.

27.

KENNISNAME WERKEN TELENET
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van nutsmaatschappij
Telenet waarin zij meedeelt dat volgende werken voor uitvoering werden ingepland: aanleg van
glasvezelwachtbuis in de Glorieuxstraat.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de voorziene werken door Telenet

28.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE JOHAN MUSEEUW CLASSIC DOOR MAARKEDAL
Peloton en We Ride wenst op zondag 31 maart 2019 de ‘Johan Museeuw Classic’ voor wielertoeristen in
te richten.Voor deze editie 2019 rekent de organisatie op een 3000 deelnemers over de 3 verschillende
afstanden.
Op voormelde datum zijn geen andere activiteit gepland.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Peloton en We Ride,
voor het inrichten van de ‘Johan
Museeuw Classic’ voor wielertoeristen, op zondag 31 maart 2019 en het bewegwijzeren van het
parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

29.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DWARS DOOR VLAANDEREN WIELERWEDSTRIJD DOOR
MAARKEDAL
KSV Waregem Vooruit vzw wenst op woensdag 3 april 2019 de wielerwedstrijd ‘Dwars door Vlaanderen’
voor elite dames en heren in te richten. Dit is een rit in lijn van de World Tour. Er zijn die dag geen
andere activiteiten gepland.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan KSV Waregem Vooruit vzw,
voor het inrichten van de
wielerwedstrijd ‘Dwars door Vlaanderen’ voor elite dames en heren op woensdag 3 april 2019 en het
bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.

Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
30.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE KOM OP TEGEN KANKER FIETSTOCHT DOOR MAARKEDAL
Een privépersoon vraagt de doortocht van de fietstocht 'Kom Op tegen Kanker' voor wielertoeristen
aan, op zaterdag 20 april 2019. Er worden een 200 deelnemers verwacht voor de langste lus van 140 km
die ons grondgebied doorkruist. Er is dezelfde dag nog een andere doortocht, namelijk de DDW Classic (
De Desselgemse Wielervrienden ).
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan
voor het inrichten van de ‘Kom Op
Tegen Kanker fietstocht’, op zaterdag 20 april 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

31.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE WILLEMS VERANDA'S CLASSIC DOOR MAARKEDAL
WTC De Wijngaardvrienden Herzele wensen de Willems Veranda's Classic voor wielertoeristen in te
richten op zaterdag 4 mei 2019. Er worden zo een 3500 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen
andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan VZW WTC De Wijngaardvrienden,
voor het
inrichten van de Willems Veranda’s Classic voor wielertoeristen, op zaterdag 4 mei 2019 en het
bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

32.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE MANDEL CLASSIC DOOR MAARKEDAL
De Mandelfietsers van Ingelmunster wensen de Mandel Classic voor wielertoeristen in te richten op
zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019. Deze organisatie verwacht een 1500 deelnemers. Er
zijn momenteel geen andere doortochten gepland.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan De Mandelfietsers,
voor het inrichten van de
‘Mandel Classic’ voor wielertoeristen op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019 en het
bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.

Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
33.

AANVRAAG VOOR HET PARKEREN VAN KAMPEERWAGENS TER HOOGTE VAN KORTEKEER
Een privépersoon vraagt toelating voor het parkeren van kampeerwagens op een vrij liggend terrein
nabij de Kortekeer, en dit voor het weekend van de Ronde van Vlaanderen ( 6-8 april 2019). Deze
persoon staat garant voor het proper achter laten van de plaats na zijn vertrek.
BESLUIT
Artikel 1
Verleent toelating aan
voor het plaatsen van kampeerwagens ter hoogte van het
gemeentelijk terrein gelegen Kortekeer, op voorwaarde dat het terrein net en ongehavend verlaten
wordt.
Artikel 2
van deze beslissing op de hoogte brengen.

34.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN RONDE VAN VLAANDEREN VOOR BELOFTEN DOOR
MAARKEDAL
Flanders Classics wenst op zaterdag 13 april 2019 de ‘Ronde van Vlaanderen’ voor beloften in te richten,
die deels over het grondgebied van Maarkedal loopt. Op voormelde datum is geen andere activiteit
gepland.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Flanders Classics,
voor het inrichten van de Ronde van
Vlaanderen voor Beloften, op zaterdag 13 april 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

35.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE STIJN STREUVELSRALLY DOOR MAARKEDAL
Vzw Wielervrienden Ingooigem wenst de Stijn Streuvelsrally voor wielertoeristen in te richten op
zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019. Op zaterdag gaat nog een andere tocht door Maarkedal, namelijk
de Dwars door Vlaanderen Cyclo. Er worden 500 deelnemers op zaterdag en 400 deelnemers op zondag
verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan VWB Wielervrienden Ingooigem,
voor het inrichten
van de Stijn Streuvelsrally voor wielertoeristen, op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019 en het
bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

36.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE SLOEBERWANDELTOCHT DOOR MAARKEDAL
De Wandelclub Scheldestappers wenst de Sloeberwandeltocht in te richten op zaterdag 8 juni 2019. Er
zijn die dag geen andere doortochten gepland.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Wandelclub De Scheldestappers,
voor het inrichten
van de Sloebertocht voor wandelaars op zaterdag 8 juni 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

37.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE HERDENKINGSTOCHT DOOR MAARKEDAL
Een privépersoon wenst de Herdenking '17 jaar, 3 maanden en 7 dagen later' in te richten. Deze
fakkeltocht gaat door op zaterdagavond 9 maart 2019 en er worden een 50-tal familie en vrienden
verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan
voor het
inrichten van de herdenking/fakkeltocht voor familie en vrienden van Sarah, op zaterdag 9 maart 2019
en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Er wordt politiebegeleiding voorzien bij de oversteek van de N60.
Artikel 3
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

38.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE KWAREMONT BELISOL CLASSIC DOOR MAARKEDAL
De WTC Fun Bikers uit Kuurne wensen de Kwaremont Belisol Classic voor wielertoeristen in te richten op
zaterdag 27 en zondag 28 april 2019. Op zondag is er geen andere doortocht, op zaterdag zijn er nog de
Etixx Classic voor wielertoeristen en de E3 Binck Bank voor juniores en de Driebergenprijs voor elite
zonder contract en beloften.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Fun Bikers,
voor het inrichten van de Kwaremont
Belisol Classic voor wielertoeristen, op zaterdag 27 en zondag 28 april 2019 en het bewegwijzeren van
het parcours.
De organisatie wordt erop gewezen dat op zaterdag 27 april 2019 nog 3 andere wielerwedstrijden
doorgaan en dus extra voorzichtigheid aangewezen is.

De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
39.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE PETER VAN PETEGEM CLASSIC DOOR MAARKEDAL
Peloton en We Ride wensen de Peter Van Petegem Classic voor wielertoeristen in te richten op
maandag 22 april 2019. Verdeeld over 3 afstanden worden een 4000 deelnemers verwacht. Op dezelfde
dag gaat ook de DDW Classic ( De Desselgemse Vrienden) en de wandeltocht van de Chatons door.
BESLUIT
Enig artikel
Dit punt te hernemen in een volgende zitting.

40.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE ETIXX CLASSIC DOOR MAARKEDAL
Peloton en We Ride wensen de Etixx Classic Cyclo in te richten op zaterdag 27 april 2019. Een 7000
deelnemers worden verwacht gespreid over de 6 afstanden. Dezelfde dag gaan ook de Kwaremont
Belisol Classic voor wielertoeristen, de E3 Binck Bank voro juniores en de Driebergenprijs voor beloften
en elite zonder contract door.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Peloton NV,
voor het inrichten van de Etixx Classic
Cyclo voor wielertoeristen, op zaterdag 27 april 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Er wordt gevraagd de nodige voorzichtigheid in te bouwen, gezien het samenvallen van een deel
parcours met de Kwaremont Belisol Classic die dag.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

41.

AFKOPPELING GANSBEEKSTRAAT - ELLESTRAAT: DEFINITIEF STANDPUNT
Probleem aansluiting op de riolering van een aantal woningen uit de Ellestraat
Enig artikel
Akkoord te gaan met het voorstel van de handhavingsambtenaar waarbij hij de zaak (specifiek punten 2
en 3) verder opvolgt.

42.

AANSTELLEN LANDMETER-EXPERT VOOR DE WAARDEBEPALING VAN EEN AANTAL GEMEENTELIJKE
GEBOUWEN
Het gemeentebestuur wenst van een aantal gemeentelijke gebouwen de geldelijke waarde te bepalen.
Hiervoor moet een landmeter worden aangesteld dmv prijsvraag.
BESLUIT
Enig artikel

De opdracht toe te wijzen aan landmeter-expert Ellen Verhellen, conform haar offerte, en voor een
totaal bedrag van 4.065,60 euro, incl. btw.
43.

BUITENGEBRUIKSTELLING EIGEN WATERWINNING
Het college wordt in kennis gesteld van de buitengebruikstelling van een eigen grondwaterwinning.

44.

VOORSTEL TOT OVERNAME VAN EEN BRUGJE VAN HET PROVINCIEBESTUUR
Provincie biedt de gemeente (tegen kostprijs) een brugje aan: vraag of wij dit kunnen gebruiken.
BESLUIT
Enig artikel
Niet in te gaan op het aanbod tot overname van de brug.

45.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE FOREVER YOUNG FUIF OP
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019
Aanvraag voor een afwijking op de geluidsnormen inzake Forever Young Fuif op zaterdag 23 februari
2019
BESLUIT
Artikel 1
Afwijking van de geluidsnormen tot maximaal 95 dB(A) LAeq, 15 min wordt toegestaan voor
onderstaande muziekactiviteit:
Naam vereniging en verantwoordelijke: Ouderwerkgroep De Bezige Bijtjes
Contactgegevens:
Evenement/activiteit + locatie: Forever Young fuif in parochiezaal La Salette te Louise-Marie
Tijdstip: zaterdag 23 februari 2019 om 20.00 uur tot zondag 24 februari 2019 om 05.00 uur
Artikel 2
Algemene voorwaarden:
 Toetsen mag aan 95 dB(A) LAeq,15min
 duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
 het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht.
Bijzondere voorwaarden:
 Uiterlijk 5 dagen voor de activiteit moet deze kenbaar gemaakt worden aan de bewoners van de
omringende woningen met vermelding van de organisator, het soort activiteit en de uren.
 Het sluitingsuur moet strikt nageleefd worden. Hiertoe wordt een half uur voor sluitingstijd de
muziek stiller gezet en wordt het schenken van dranken beëindigd.

46.

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN DE FOREVER YOUNG FUIF OP ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019
Melding van de organisatie van de Forever Young fuif op zaterdag 23 februari 2019

47.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE BENEFIET SEMA
Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de benefiet georganiseerd door Sema, ten voordele van
lokale sociale initiatieven op 26 januari 2019.

BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van een benefiet ten voordele van lokale sociale initiatieven georganiseerd door Sema,
zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op zaterdag 26 januari 2019 vanaf 12 tot 00 uur: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstand verbod
opgelegd op de parkeerplaatsen voor de parochiezaal ‘La Salette’. Deze maatregel wordt
aangeduid met de verkeersborden E3.

De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
48.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

OMGEVINGSMELDING
Omgevingsmelding voor het aanleggen van een zwemvijver
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend door
, voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige
handelingen. Er wordt aan de aanvrager meegedeeld dat voormelde dient te gebeuren via een
omgevingsvergunningaanvraag.
Artikel 2
De aanvrager wordt in kennis gebracht van de onwettigheid.
Uitvoerbaarheid
/
Aanplakking
/
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in
elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

49.

GOEDKEUREN VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN DE PRIJSVORK VOOR HET
WONINGENPROJECT PUTTENE
In overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst die tussen SOLVA en het gemeentebestuur
werd afgesloten, wordt aan het college wordt gevraagd om de voorwaarden en de prijsvork goed te
keuren vooraleer deze aan de Raad van Bestuur van SOLVA worden voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
De verkoopsvoorwaarden en de prijsvork voor de woningen, zoals deze aan het dossier zijn toegevoegd,
worden goedgekeurd.
Artikel 2
Aan afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA en de financiële dienst.

Namens het college van burgemeester en schepenen
JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
Burgemeester

